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Datum: 26. 8. 2016
Poročilo o prometu na parkiriščih kjer je uvedeno plačljivo parkiranje in parkirišču
Nunski vrt v Škofji Loki za leto 2015
V Škofji Loki je bilo v letu 2015 na razpolago 311 plačljivih parkirnih mest na plačljivih
parkiriščih (Štemarje, Zdravstveni dom - plato, Upravna enota, Novi svet – plato in Šolski
center) in 176 parkirnih mest za letni pavšal na parkirišču Nunski vrt.
V letu 2015 je bil skupen neto prihodek (op. brez obračunanega DDV) 32.933,79 EUR1, od
tega preko parkomatov 14.808,23 EUR in iz naslova letnih dovolilnic za tekoče koledarsko
leto (z upoštevanjem parkirišča Nunski vrt) 18.089,56 EUR. Največ pobrane parkirne iz
parkomatov je bilo na parkirišču Šolski center (5.214,69 EUR), največ pobrane parkirnine iz
naslova letnih dovolilnic je na parkirišču Nunski vrt (11.414,36 EUR). Za parkirišče Nunski
vrt, prvotno namenjeno le prebivalcem iz območja za pešce v starem mestnem jedru, je s
spremembo Odloka o ureditvi cestnega prometa (Ur.l.RS št. 58/2013) od 23.7.2013, možno
izdati dovolilnico tudi drugim zainteresiranim, ki imajo svoj sedež oziroma bivališče izven
območja za pešce. Od 1.9.2015 je na vseh parkiriščih možno plačati parkirnino tudi
elektronsko z mobilnimi telefoni brez uporabe parkomata.
Tabela 1: Neto prihodki za leto 2015 po posameznih parkiriščih (v EUR brez DDV)

ime parkirišča

prihodek na
parkomatih

število plačljivih parkirnih mest

prihodek zaradi prihodek
izdanih letnih mobilnega
dovolilnic
plačevanja

Štemarje

90

3.316,48 €

zdravstveni dom (plato)

52

1.101,28 €

upravna enota*

20

4.408,03 €

491,81 €

Novi svet plato

45

767,75 €

603,01 €

šolski center vzhod in zahod

104

Nunski vrt**

176

skupaj

487

5.214,69 €
14.808,23 €

730,78 €
-

Skupaj

7,00 €

4.054,26 €

€

1.101,28 €

9,00 €

4.908,84 €

€

1.370,76 €

-

4.849,60 €

20,00 €

10.084,29 €

11.414,36 €

-

11.414,36 €

18.089,56 €

36,00 €

32.933,79 €

* letne dovolilnice za parkiranje na notranjem dvorišču upravne enote
** parkiranje samo z letnimi dovolilnicami

Plačilo preko parkomatov
Na plačljivih parkiriščih je bilo v letu 2015 izdanih 401.913 parkirnih listkov, (od tega je bilo
plačljivih transakcij 23.101), kar znaša povprečno 1.218 (74 plačljivih) izdanih parkirnih
listkov na posamezno plačljivo parkirno mesto s povprečnim vplačilom 0,05 EUR (0,78 EUR
za plačljivo transakcijo). Na vseh parkiriščih, razen na parkirišču »Šolski center« je možno
brezplačno začetno parkiranje, kar se pokaže tudi v zelo visokem številu izdanih parkirnih
listkov brez vplačila parkirnine.
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V poročilu niso zajeti stroški in prihodki iz naslova prejetih najemnin za rezervirana parkirna mesta.

Tabela 2: Izdani parkirni listki v letu 2015

ime parkirišča

izdani
brezplačni
parkirni listki
parkirni

izdani plačljivi
parkirni listki

povprečno št. povprečno št.
brezplačnih
plačljivih
parkirnih
parkirnih
listkov na
listkov na
skupaj izdani
plačljivo
plačljivo
parkirni listki parkirno mesto parkirno mesto

4.214
1.250
4.668
986
11.983

178.018
127.989
42.550
41.373
11.983

1.931

47

2.437

24

1.894

233

897

22

šolski center vzhod in zahod

173.804
126.739
37.882
40.387
-

-

115

skupaj

378.812

23.101

401.913

1.218

74

Štemarje
zdravstveni dom (plato)
upravna enota
Novi svet plato

Plačilo parkirnine iz naslova izdanih letnih dovolilnic
Izdaja in pridobitev letnih dovolilnic za parkiranje v višini 100 EUR z DDV je bilo v letu 2015
možno na parkiriščih Štemarje, Novi svet – plato, Šolski center in Nunski vrt. Izdanih je bilo
skupno 319 dovolilnic. Število dovolilnic za posamezna območja, kjer je uvedeno plačilo
parkirnine je določeno v Odredbi o določitvi parkirnih površin, na katerih je uvedeno plačilo
parkirnine. Za parkirišče Štemarje je kvota 36 dovolilnic, izdanih je bilo 19 dovolilnic, za
parkirišče Novi svet je kvota 18 dovolilnic, izdanih je bilo 6 dovolilnic, za parkirišče Šolski
center je kvota je 83 dovolilnic, izdanih pa je bilo 58 dovolilnic. Parkirišče Nunski vrt je bilo v
letu 2015 v celoti zasedeno (izdanih 229 dovolilnic, od tega 116 dovolilnic imetnikom, ki niso
iz območja za pešce v starem mestnem jedru Škofje Loke). Na dvorišču upravne enote
občina za zaposlene v občinski upravi, Upravni enoti Škofja Loka in Razvojni agenciji Sora
nudi 6 plačljivih parkirnih mest prav tako v višini 100 EUR z DDV letno. Na vseh parkiriščih je
bil prihodek na posamezno izdano dovolilnico 56,71 EUR brez DDV.
Mobilno plačevanje parkirnine
Mobilno plačevanje parkirnine smo uvedli z namenom, da ponudimo uporabnikom plačljivega
parkirišča na vseh parkiriščih s 1. septembrom 2015, kot sodobno alternativo obstoječemu
klasičnemu plačevanju parkirnine. Z uvedbo dodatne možnosti mobilnega plačevanjem
parkirnine, želimo uporabnikom omogočiti lažje, bolj praktično in dosegljivo plačevanja
parkirnine s pomočjo mobilnih telefonov, saj bo odslej plačilo parkirnine oziroma možnost
podaljšanja parkirnega časa, mogoče tudi brez fizičnega obiska parkomata in brez uporabe
kovancev. Od 1. septembra 2015 je bila izvedena 601 transakcija od tega 501 za brezplačno
parkiranje. Skupno je bilo za 36 € prihodkov, od katerih je izvajalec skladno z okvirnim
sporazumom upravičen do 60% prihodkov oziroma 21,60€.
Izvajanje nadzora na plačljivih parkiriščih in parkirišču Nunski vrt
Izvajanje nadzora nad nepravilnim in nedovoljenim parkiranjem izvaja občinsko redarstvo.
Na plačljivih parkiriščih je bilo v letu 2015 izdanih 889 glob, globe so bile izdane zaradi ne
plačljivosti – brez listka, na območju kratkotrajnega parkiranja 612 glob, zaradi ne označitve
časa prihoda in prekoračenega časa in na označenih prostorih za invalide 26 glob (vse od
1.1. do 31.12.2015). Prihodek iz naslova glob na plačljivih parkiriščih je 17.780 EUR.
Prihodek iz naslova glob na območju kratkotrajnega parkiranja je 12.240 EUR. Prihodek iz
naslova glob na označenih prostorih za invalide je 1.040 EUR.
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mag. Miloš Bajt l.r
Vodja oddelka
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